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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 
1.  ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 1.1  ประวัติของสถานศึกษาโดยย่อ 
 

   วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2481 เดิมใช้ชื่อโรงเรียนช่างไม้ปราจีนบุรี
และโรงเรียนช่างทอและตัดเย็บเสื้อผ้า  เปิดรับนักเรียนที่จบชั้นประถมปีที่ 4  โดยโรงเรี ยนช่างทอและ
ตัดเย็บเสื้อผ้า  รับเฉพาะนักเรียนหญิงเรียน 2 ปี ได้รับวุฒิอาชีวศึกษาชั้นต้นเรียนต่ออีก 3 ปี  ได้รับวุฒิ
อาชีวศึกษาชั้นกลาง ส่วนโรงเรียนช่างไม้รับเฉพาะนักเรียนชาย  เรียน 3 ปี  ได้รับวุฒิอาชีวศึกษาชั้นต้น  
ถ้าเรียนต่ออีก 3 ปี  ได้รับวุฒิอาชีวศึกษาชั้นกลาง   

 พ.ศ. 2520 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนการช่างปราจีนบุรีเป็นโรงเรียนเทคนิคปราจีนบุรี    
              และเปิดสอนเพ่ิมในแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
 พ.ศ. 2523 ยกฐานะข้ึนเป็นวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  และเปิดสอนประเภทวิชา   
              พาณิชยกรรม   
 พ.ศ. 2536 ได้รับเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นระดับกรมอาชีวศึกษา 
 พ.ศ. 2537 ได้รับเลือกเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา  
              เขตการศึกษา 12 
 พ.ศ. 2551 ผ่านการประเมินภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและเมิน  
              ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 พ.ศ. 2553 ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานประจ าปีการศึกษา  2552 
 พ.ศ. 2556 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558)    
              จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา    
              (องค์การมหาชน) 
 

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  ตั้งอยู่เลขท่ี 908  ถนนปราจีนอนุสรณ์  ต าบลหน้าเมือง 
อ าเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์  25000  มีเนื้อท่ี 78 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา 

 
 1.2  วิสัยทัศน์  (Vision) 
 

 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  มุ่งผลิตบุคลากรด้านอาชีวศึกษาที่มีความรู้คู่คุณธรรม ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาชุมชนสังคม  ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
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 1.3  ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  (Philosophy) “ ตรงต่อเวลา  รักษาวินัย  
ร่วมใจสามัคคี  ท าดีเพ่ือส่วนรวม” 
 
 1.4  พันธกิจ  (Mission) 
 

 พันธกิจที่ 1  พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามวิชาชีพ 
 พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับความต้องการ 
                            ชุมชนและสังคม 
 พันธกิจที่ 3  พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย  นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์ 
 พันธกิจที่ 4  สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการให้บริการชุมชน และสังคม 
 
2.  หลักสูตรการเรียนการสอน 
 

 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  แบ่งเป็นประเภทวิชา ดังต่อไปนี้ 
 

 2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  2.1.1  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
   1)  สาขาวิชาช่างยนต์ 
   2)  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
   3)  สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง 
   4)  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
   5)  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
   6)  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
          7)  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
  2.1.2  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
   1)  สาขาวิชาการบัญชี 
   2)  สาขาวิชาการตลาด 
   3)  สาขาวิชาการเลขานุการ 
   4)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
  2.1.3  ประเภทวิชาคหกรรม 
   1)  สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 
   2)  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
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 2.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
  2.2.1  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
   1)  สาขาวิชาเครื่องกล 
   2)  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
   3)  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 
   4)  สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
   5)  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
   6)  สาขาวิชาการก่อสร้าง 
   7)  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
  2.2.2  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
   1)  สาขาวิชาการบัญชี 
   2)  สาขาวิชาการตลาด 
   3)  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
   4)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  2.2.3  ประเภทวิชาคหกรรม 
   1)  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 
   2)  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
  2.2.4  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
   1)  สาขาวิชาการโรงแรม 
 
3.  สภาพการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 

 3.1  สภาพการด าเนินงาน 
  วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  ได้ใช้ระบบการประกันคุณภาพในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  ตามหลักการบริหารของ  Damming  คือ การวางแผน (Plan- P)  การปฏิบัติตามแผน 
(Do - D)  การตรวจสอบ (Check - C)  และการปรับปรุง (Act – A)  พัฒนาภายใต้แนวคิดการมีส่วน
ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของบุคลากรทุกคนร่วมกันก าหนดเป้าหมายและทิศทางในการ
ด าเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
                    1)  วิทยาลัยฯมีความตระหนัก  ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
เป็นไปตามาตรฐานอาชีวศึกษา  โดยก าหนดให้บุคลากรของวิทยาลัยฯมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยการจัดอบรมและประชุมชี้แจง 
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  2)  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยบุคลากรทุกคนของวิทยาลัยฯมีส่วนร่วม
ในการก าหนดและด าเนินงานตามปรัชญา  วิสัยทัศน์   พันธกิจ  นโยบายการจัดการศึกษา  แผน
ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการและคู่มือการประกันคุณภาพฯ 
  3)  ปฏิบัติการระบบคุณภาพโดยด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและระเบียบวิธีปฏิบัติ  
ที่จัดท าไว้พร้อมทั้งพิจารณาความสอดคล้อง  ความเหมาะสม และปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การจัดการศึกษา
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักเรียน/นักศึกษา 
  4)  ตรวจสอบทบทวนและปรับปรุงโดยแต่งตั้งบุคลากรในวิทยาลัยฯเป็นคณะกรรมการ
ตรวจประเมินภายในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน และระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือน าผลที่ตรวจสอบได้
ไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 
  5)  จัดท ารายงานคุณภาพการจัดการศึกษา คือรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 
ของวิทยาลัยฯเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนและผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบ 
 
 

  ขั้นตอนการด าเนินการประกันคุณภาพ 
 

   
  1.  ขั้นเตรียมการ 
 เตรียมความพร้อมด้านงบประมาณ  บุคลากร  และทรัพยากร 
   1.1  ด้านงบประมาณ  วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ได้จัดสรรงบประมาณในปี 
2557  ไว้ในการจัดท าประกันคุณภาพสถานศึกษา 
   1.2  ด้านบุคลากร  วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ได้ประชุมชี้แจง  สร้างความ
ตระหนักและความเข้าใจในการจัดท าประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
   1.3  ด้านทรัพยากร  วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  ได้จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่
จ าเป็นต่อการด าเนินงาน และจัดตั้งส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
  2.  ขั้นวางแผน 
   2.1  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน   
   2.2  จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
   2.3  จัดท าคู่มือการประเมินตนเองรายบุคคล 
   2.4  จัดท าคู่มือการตรวจประเมินภายในเชิงประจักษ์  
   2.5  จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพและเกณฑ์การประเมินภายในโดยก าหนด
ระดับผลประเมิน คือ  ดีมาก  ดี  พอใช้  ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน    มีคะแนนเท่ากับ      1   คะแนน 
   ต้องปรับปรุง             มีคะแนนเท่ากับ      2   คะแนน 
   พอใช้   มีคะแนนเท่ากับ 3   คะแนน 
   ดี              มีคะแนนเท่ากับ      4  คะแนน 
   ดีมาก   มีคะแนนเท่ากับ 5   คะแนน 
 

  เกณฑ์การแปลผล 
   คะแนนเฉลี่ย  ต่ ากว่าร้อยละ  50    หมายถึง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
   คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 50 – 59.99  หมายถึง ต้องปรับปรุง 
   คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 60 – 69.99  หมายถึง พอใช้ 
   คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 70 – 79.99  หมายถึง ดี 
   คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 80  ขึ้นไป    หมายถึง ดีมาก 
  

   2.6  จัดท าส าเนาแบบฟอร์มเครื่องมือการประเมินภายในของสถานศึกษา 
   2.7  ประชุมชี้แจงให้บุคลากรทุกคนรับทราบระบบประกันคุณภาพ  ของวิทยาลัย 
เทคนิคปราจีนบุรี 
   2.8  จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานและค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 
 

  3.  ขั้นด าเนินการ 
   3.1  บุคลากรของสถานศึกษาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามค าสั่ง
มอบหมายหน้าที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 และ
มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี พ.ศ.2557 
   3.2 หัวหน้าสาขาวิชา/สาขางาน และคณะกรรมการฝ่ายวิชาการตรวจสอบ
รายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  และประเมินเชิงประจักษ์ตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
   3.3 หัวหน้างานได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาตรฐานอาชีวศึกษาพ.ศ.2555 และมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี พ.ศ.2557 
   3.4 สาขาวิชา/สาขางาน ประเมินตนเองและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 
(SAR) ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี พ.ศ.2557 
   3.5 คณะกรรมการประเมินภายในของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา บุคลากรฝ่าย
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สนับสนุนการจัดการศึกษา  ครู-อาจารย์  ผู้บริหาร  หน่วยงาน  สาขาวิชา/สาขางาน  ผู้ปกครอง  สถาน
ประกอบการและชุมชน 
   3.6 การประเมินและรวบรวมข้อมูลได้ประเมินตามความเหมาะสมสภาพความ
เป็นจริงของแต่ละมาตรฐานและน าข้อมูลไปวิเคราะห์โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์
เป็นแบบอย่างง่าย  คือร้อยละ  การแจกแจงความถี ่และค่าเฉลี่ย เป็นต้น 
 
  4.  ขั้นสรุปและรายงาน 
   4.1  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานอาชีวศึกษา  7  มาตรฐาน  35  ตัวบ่งชี้ 
   4.2  ก าหนดแนวทางปรับปรุงในส่วนที่มีผลการประเมินระดับพอใช้และปรับปรุง
ในปีการศึกษาถัดไป 
   4.3  เผยแพร่ผลการประกันคุณภาพของสถานศึกษาให้กับบุคลากรและชุมชนรับทราบ 
 
 3.2  ผลการประเมินภายใน 
 

  ปีการศึกษา  2557  วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  มีผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน  35  ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับที่น่าพอใจโดยมีผลการประเมินภายในที่คะแนนเฉลี่ย  
4.90 อยู่ในระดับ ดี สรุปได้ดังนี้ 
 
  1)  ตัวบ่งช้ีที่มีผลการประเมินระดับดีมาก จ านวน  29     ตัวบ่งช้ี 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มี 
                                         ต่อคุณภาพผู้เรียน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า  หรือประกอบอาชีพอิสระ  
                                         หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
     ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ 
                                          สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
            ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ 
                                         สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคม 
                                         อาเซียน 
            ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
           ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
                       ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
                                         รายวชิา 
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                       ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
                      ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือ 
                                         วิทยาลัย 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
                                         สถานศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ 
                                         สถานศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ 
                                         สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ           
                                         โรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ วัสดุ  อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ 
                                         คอมพิวเตอร์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับ 
                                         เครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 4.1   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน 
                                         สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.2   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
                                         งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของคร ู
 ตัวบ่งชี้ที ่6.1   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน 
                                         พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
                                         พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ  
                                         วัฒนธรรม  
 ตัวบ่งชี้ที ่6.2   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ตัวบ่งชีที ่6.3   ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
            ตัวบ่งชี้ที ่6.4   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ 
                                          พอเพียง 
 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1   ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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  2) ตัวบ่งช้ีที่มีผลการประเมินระดับดี จ านวน   1   ตัวบ่งช้ี 
 

       ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
    
  3) ตัวบ่งช้ีที่มีผลการประเมินระดับพอใช้  จ านวน   3   ตัวบ่งช้ี 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา 
                                         ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย 
                                         ระดับชาติขึ้นไป 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา 
                                         ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย 
                                         ระดับชาติขึ้นไปกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
   
 

ตารางแสดงข้อมูลผลการประเมินผลการประเมินภายในตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 
 

 

มาตรฐาน 
ผลสัมฤทธิ์ 

(คะแนนเฉลี่ย) 

 

ระดับคุณภาพ 

1.  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
      

4.25 ดี 

2.  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
    อาชีวศึกษา 
      

5 ดีมาก 

3.  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 4.92 ดี 

4.  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 5 ดีมาก 

5.  ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรือ 
    งานวิจัย 

5 ดีมาก 

6.  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น 
    พลเมืองไทยและพลโลก 

5 ดีมาก 

7.  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 4.50 ดี 

รวมคะแนนเฉลี่ย (คะแนนเต็ม   ) 4.81 ดี 

 
 
 
 
 



ฏ 
 

        งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
         วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุร ี   
 

 

 
4.  จุดเด่น – จุดที่ต้องพัฒนา 
 4.1  จุดเด่น 
 

 1)  นักเรียน/นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ขึ้นไป 
 2)  วิทยาลัยได้รับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน  ชุมชน  ท่ีมีต่อคุณภาพ
ผู้เรียน 
 3)  นักเรียน/นักศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 4)  นักเรียน/นักศึกษาส าเร็จการศึกษาและได้งานท า  หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี 
 5)  สถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษา มีความพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
 6)  มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 
 7)  มีการพัฒนาคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 8)  มีการพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 9)  มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 10)  มกีารพฒันาคุณภาพในการฝึกงาน 
 11)  มกีารพฒันาคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย 
 12)  มกีารพฒันาคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 13)  มกีารพฒันาสถานศกึษาตามอัตลักษณ ์
 14)  มกีารพฒันาคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
 15)  มกีารพฒันาคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 16)  มกีารพฒันาคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
 17)  มกีารจัดระบบดูแลผู้เรียน 
 18)  มกีารพฒันาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา  
                   และการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการ 
 19)  มกีารบริหารจัดการ วัสดุ  อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
 20)  มกีารพฒันาครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
 21)  มคีุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 22)  มกีารระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายท้ังในประเทศและ หรือ
ต่างประเทศ 
   23)  มีการบริหารจัดการบรกิารวิชาการและวิชาชีพ  
   24)  มีการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน 
   25)  มีการบริหารจัดการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู 
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 26)  มกีารปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข  และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
 27)  มกีารปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 28)  มกีารส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 29)  มรีะบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  30)  มกีารด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 และมาตรฐานการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี พ.ศ. 2557 
 
 

 จุดที่ต้องพัฒนา 
 

 1)  ควรพัฒนานักเรียน/นักศึกษาให้ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา   
(V-net)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

2)  ควรพัฒนานักเรียน/นักศึกษาให้ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา   
(V-net)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 3) ควรพัฒนานักเรียน/นักศึกษาให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 
  
   

5.  แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคต 
 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีได้ก าหนดการพัฒนาสถานศึกษา ในอนาคตโดยจัดท าในรูปแบบ
ของโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 5.1  พัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป  
 5.2  พัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ   โดยด าเนินการกิจกรรมและโครงการ ดังนี้   
   1)  โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ทักษะแก่นักเรียนนักศึกษา 
   2)  โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 
   3)  โครงการวันสุนทรภู่ 
   4)  โครงการสอนซ่อมเสริม 
  5)  โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการฝึกงาน 
       ในสถานประกอบการ 
  6)  โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษวันละค า) 
  7)  โครงการ  Christmas day 
  8)  โครงการจัดติวเตอร์ เพ่ือรองรับการสอบ V-net   
  9)  โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษาท่ีสิ้นสุดการฝึกงานในสถานประกอบการ 
  10)  โครงการศึกษาดูงานของนักเรียนนักศึกษา 
 



ฑ 
 

        งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
         วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุร ี   
 

 

 5.3  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เทียบกับผู้เรียนแรกเข้าของรุ่น  โดยด าเนินการกิจกรรมและโครงการ ดังนี้   
  1)  โครงการส่งเสริมการอ่านและพูดภาษาไทย จีน  อังกฤษ 
  2)  โครงการสอนเสริมความรู้เบื้องต้นกรรมวิธีรมด า 
  3)  โครงการสอนเสริมความรู้เบื้องต้นการบ ารุงรักษาหม้อไอน้ า 
  4)  โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้ความรู้ทักษะวิชาชีพ 
  5)  โครงการจัดสัมมนาวิชาชีพ 
  6)  โครงการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. 
  
 
 
  
    
 
   

    
 
 
 
 
 

 
 
 


